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DAVANIN ÖZETİ : Davacı ıımfından. üyesi pıojc mtie|liflcrine yönclik kayı ışleıni
yapılıı,ıısı ve yllı[Tayıı icrcıi alınıııasını ilişkin (ieliholıı ttelct|iye lVtecl isinin ]3ıll/]0l6 ııırih vc
1.1 l sayıh kaıan ile kabul «lilen 2() l7 yılı (ielir Tarifesi'nin 2fl. nurHesinin ipınli isıoıııylc (iclitnlıı
BclcıJip Başkanlığı'na yapılan 2l /02/20l7 laıihli beşvurunun zımnnen retl|ir$ ilişkin işleınin; huku\:ı
aykın olduğu, 62J5 ıyıh Yısa'nın ]]. ııuddesi u)ıınıEı setbest nıc§lek icrasında buluıınıak için
nıühcndis w nıinıaılınn sadecc ilgili odalanna kayrılı olmas gcıekliği. nrcslek nıenstplırrıın
kayıılaıının nıcslek crlalarııca ıuıulıı»kıı ve ıekiı) edihnekıe oldıığu, bu ka;ısaııırk bcledivelcnn
ırıcxlck ıııensuplırınn yöııclik kayıı ıuıup iıcıeı alnıa yeıkisinin bıılıınıııadığı, bışka bir kuııını r,eyıı

kuruluşun kayıl ıtx,il vc bgnzrTi iş|cnılcr yapnnsının kanuna aykırılık leşkil tılcıcği iddia crlilçıek
ipıali i sıcn ilnıckıtıJ iı,

S^\ıtrNMANlN ÖZETİ : Usule ilişkin olaıai. davacı taralia BeluJiyenin alılığı kararJan nt

şkilde nıağdui olii(unıı. hangi [ycsinin bu karara nıııhaıap olaral ınağdur cdiHiğini dava
dilekçcsindc açıklanıadığı, hukuki nıenlaaılerinin hangi nedo,ılcrlc zanar gördüğiı hıısııslanna ycr
verılnıedıği, dar,ıcıyı ve iiyelerini ırıağdııı crleı,ı soıııııı biı olay bulunnıadığıııdarı davacının bu davayı
açıııakta hukuki ııcnlaaıinin bulunuudığı, csasa ilişkin olarak isc; pojc nıücllillttinc yöncli ayıl
işlcnıi yapılnusı işlcnıinin 3l9d sayılı lııııu Kanunu vc Yönctnıelik]crinin tsclcdiyc'yc liıtııdığ|
yetkilefe dayanılarak yıpıldığı. 539J sıyıh l}elediye Kınunun l5. nıaddcsi ile 2J6J sıyılı Belediyc
Gclirleri Kanuııuııun 9?. ıııaddeleri doğnılıusuııda ıııücllif kııyıı (kıEti alınnı.ısına kamr vcıiIdiği ilcıi
sürtllerek dıvanın rcddi gcrckıigi sıvunulıııaiıarl r.

'|'l]Rl\ }ll1.1-[Tl ,\ l)l J-.,1

Karıu vcren Çoıakkıla İdarc Mükenrsi'nce. davalı idarcnin usulc yönelil iıirazı ycrinılc
göriilnıeycrek. dava drsyıınılaki hilgı ve helgelct incclerrcrek gcreği göri§iil<liı.

Dava; davacı ula başkanlığı larafıırjan. liytsi Jnıie nıücllifleriııc yörrclik kayı işlcmi
y:ıpıhnısı vç yıllık kayıt ticrıli alınmasını ilişkin Gelibolu l}clediye Mcclisinin 2]/ll20l6 tarih rç
l3l sayılı karan ile kabul edilen 20l7 yı|ı Gelir lhrifesi'nin 2tt. maddcsinin ipıali isıcıııiylc Gelibolu
l}elcdiyc Bışkanlığinı yapılan 2l ı02120l7 ıarihli bışwrunun zımnncn rcddine ilişlin işlcnıiıı iplali
isıemiylc açılnışıır.

6235 sayılı Ttiri Mıüeııdis vtı MimarC)dalan Birliği lknunu'nun 33. nıadıJısirıdc, *Türtiye'dc

mühcndislik ve nıimırlık ıııcslcklcri nıensuphn nrgslcltlcrinin icrısını ikıizı eııircn işlcrh nEşgul
olahilnıeleri ve nreslekı ıcr|risaı yapabilnıclcrı için ihıisaçına uygun bir odaya kaydolıııak vcazalık
vasl'inı nıüatazı cııııc* nrcburiyeıindedirler..." lıfünıiine yer vcrilıııişıir.
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5393 sayılı Bel«liye Kanunıı'nuıı l5. nıaddesinin hirinci ikrasının (h) beıdinılc dı-,.

"Kaııunlann beledipyc vurdiği yetki çcı,çvesinde yönclnıclik çıkanı,ıalq tıelediye yasaklaıı kııyınak
vc uygulanuk. kanunlarda bclirıilcn cczaları vcrmck"üülınıüııc ycr ıtri lnıişı iı.

(rZllll(rl{5 ıarah ve ll{916 ınükcırer sayılı Resıni (iarcıc'de yayıııılanan ırc dıva konusıı
işlemin ıcsis «iildigi ıariitc yürürliikıe butunan Planlı Alanlaı Tip lnıar Yörıelmttiğ'ııiıı l (ı.

niadd.sinin t . fıkrasıııın 2t. bcııdinde Fcnıi Mcıul: Prqe mtiellifleri kcndilcri olsun vcya o|ııı.ı§ııı.
yapıııın yürllrlükıeki kanun. inıar planı, ilgili yöncımclik hüktimleri. Tü* slandanlırı. bilinıscl
kurallar, ıekni} şarııunrelcr, fcn. sanaı ve sığlık kurıllarına ve ıiiııı nrewuaı hükiinılerinc ııygıııı
olarak diizın|encn nılsaı eli pğelerinc giire gerçcklşıirilnıesini, aldıkları eğıtiıırc göre denel lcye n ı'c
ilgili idaıclcr ilc iiyesi olduklan odalanıu kaşı sorunılu olaı ilgili nrslck nıcnsuplaıı olaııık, 2').

bcndindc. Feo Adımlırı:Yapı. clekırik ışisaıı. sıhhi ıcsisaı vc ısıım;4 ıııalı ina, hariuı kadasırı vc
benzeıi ılanlırda nıcsleki vc ıeknik öğrcninı vcıEnı cn az liscdengi oiul]ardan nığzıın olnıuş vcyı lisc
nıczunu olup. bir ö§rcıinı yılı süıcylc bakanlıklaıın açmış oldulu kurslırı başanyla l.ımıınlamış
olanlar ile 330Il sayılı Çıraklık vc Mcsıck F;ğiıama Kınununı g<i,re usıalık bc|çsıın rahılı olaıl
elcn,ıanlar olarak ıanımlannıı$ır.

Aynı Yöneımeliğin 57. maddcsinde ".;.Projt müellllüğl vt !,rpım |rlcrlnlı dcnct|mlıe dılr
fcani mcıuüyel üştlcıcn mimırlırın vc m0hcndişlcıi\ 21llll99- tırihi vc 6235 ııyılı Türk
[|üherıdis ve ]tliııır (Xılın tirliği Kııunu uyınncır i|gili mslck odısıı kıyıllı olmıhn.
büro lcscitteriıl (ryhil. ibırgRG-l/6/20l3-28664) yıplırmılın gırckir.." hükmiinc. 58
maddtıiıxle dc "..§icil: Ftnni mcsullerin icillcri, ilgili mı,slek odalarıırca. ilgili idar«len alınıcak i\
bitirme bclgeleri dt dik\aıc alınırak ıuıulur vc yeııi bir fenni nrsuliycı üsılcnilnıesindc bu ıicillcı
dikkııe alıııır.

Fcn ıdınılırının ıicilhri, hclerliye ve ıııiicavir alan sınırlaıı içindr,, hel«liycleriıı ılgİli
birinılerince luıuluı, vc bu sicillcrin bircr kopyalaıı huı yıl zununda valiliğc (Çt,vıt vc Şt*ıin-ilik il
lvltdiirlüğ{i) göndıurilir, Be,ludiyc vc nıüçavir alan sınırlaı,ı dışındıki yerlcrdc g&cv yapacak fen

adınılırının sicillerinin ıuıulnrası ıaliliğc (Çcvrc ı,c Şchircilik İl MüdilflE0) aiııir. Sicil fişlcri 1ıpınııı
iırşaıı ruhsaıı alınnıasındaır yqıı kullanıııa iaıinin a|ınnıasıııa dek geçecek sürcyı. bıı sürcç ıçindeki
i'aaliyeılerin lrpsinı içine alır. F'en adnuılarının sicillcı,iııin ıtııulıııf§ındn t-enni ı,ıesııllerin bildırcceğı
görüş vt kanaııler csas alınır." hülinıiine ycr vcrilnıişlir.

Dava dosyasının iırclenmcsinden: Cclibolu Bclcdiyesi §ınırlan içerisindc faaliycl göstcrccck
pıqie nıüelliflrıi ile ibnni mesulleıdcn alınacat ücrcılerin bclirlennıcsinc il§kin cclibohı Bclcdiyc
Meclısınin 23;l l/20l(ı ıgrih ve l3l sayılı kararı ilc kıhul edilen. ınüıcalılıiı ve sürrrcyanlırııı yeni kayıt
wya Loyıı ycııilen,ıc iicreılcrinin belırlennıcsine ıliştin 2(}l7 yılı (iclır Tınlesi'nin 2l( nndılcsinin
iptali isıcnıiyle davalı idaır:yc 7l/02J2Ol7 ıaı,ihin başvuıuda bulunuldugq başvurunun ı'cvalı
verilnıcnıck surğayle zıııne[ addi üarine bakı]ın dava açıldığı ıılaşıln,ıışıır.

Uyuşnuzlı\; (icliholu l}el«liycsi sınıı,ları içrisıııdc liıaliycı gösıeı,cck ıııiınarlık vı,
n,ıühcndisli]i projc nıiiclliflcri ilc fcııııi rır,sullcriıı Gcliholu Belcıliycsinc kayıt tılnuı zurnluluğunun
hu hınup bulu nnıadığından kaynaklannıakladır.

"}cnnı Mesul" vc "Fen Adanılırı" kıvıaııılnrı gerek İnıar Kaııuıııı'ııdo gcrc*se Planlı A|anlar
Tip İıııar Yöneıırıcl ığı'ırlc lııııııılatlıııışlır,

Planlı .Alınlar l ip İmır Yöncııırliğinde. proje nıüellillili vc yıpını işhrinin dcncıiıııinc dair
fcnni nıcsuliycı üstlencn nıinıarlann vc nı ıcndislcrin, 27ll/l95{ ıarih ve 62J5 sayılı'l'ü* Mühcndiı
ve N,linıar (Maları ltirliği Kaıııııııı ııyaııııtı. ilgili nıeslek odasına kayıılı ohnaları. hiiro ıcscillerinı
ya|ııırnıalaıt gctekıiği, lbnni nıcsullcrın sicillerinın, ılgilı nıcxlck cxlalarıncı ıuıulıcoğı açık hir şkiHı,
hclirıilınişıir, Yinc Yöncınıclikıc, "lln adanılınnın siuillııi"nin isc heltıliyc vc mücavir alanı sıııırlaı ı

içiııdc. bclcdiyclcrin ilgili biıimlcıintr, ıuııılacağı tır,lidilnıiştiı- Öıc yandan, 6235 sayılı Kıınıın
uyaı,ıncı, 'l ürkiyede nıühcııdislik ve miıııaılıI nıeslek nıensuplarının ilgi|i odaya kayı yiılrıırnıa
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urrrunlııluğu bulutınıakla hirlikıe. ltelediye Kıııuıu'nria pınje »ıiiellifleri ilc l'eıını ınesullerin
sicillcrinin Bclcdiye,cc luıulaızğına ilişkin açık bir hükünı yer alnuııaktadır.

Bu duruıııdı; (ı2J5 sayılı Kanun uyaıınca, l'Orkiyc dc mühcndislik ve mimarlık mtslcklçri
ıııensışlarıııııı ilgıli rxiaya kayı yapnıı zorunlııluğıı buluıxluğuıüan, işlcnı urihııxle yün-,rllikıe
buluıun Planlı Alanlar Tip lmar Yönelmcliğirılc. projc nıüellillcri ilc l'cnni ınesutlcrin sicillcıinin
ilgili meslck ot|alan nga lululacağının, fcn adaıılarmın sicillcrinin isc belediyc ve nütrrir alan
sınırlın içinde, belcdiyelcrin ilgili birimlerince ıululacağının açık bir şckilde bclirtilmcsi, 8clcdiye
Kanunu'nda pğe nıOelliı'leri ilc fcnni mcsullerin sicillerinin t}elcdiyece ıuıulıcağına ilişkin açıt bir
hiikiinı yo, alıııaıııası nedeniyle, (ielibolu ltelcdiyesi sınırları ıçeıisinde fiıaliyel gixıoccek mınıarlık
ve nıiihendislik proje nıiiclliileri ilc lbııni nıesullerin (ielibıılıı tielediyc*iııe kayıl olnıa vc buna ilişkiıı
iicıeıin bcl irltıın,ıcsinc yapılan iıirazın ruiline ilişl,in olarak ıesis qlilcn dava konusu işlt'nıdu hukuka
uyarl* bulunnıamaktadır,

Niıekiııı, r^Çnzer lıır dosyaıla l)nnışıay Sıekilıri l)aircsilıiıı lX/l()2Ol7 glin ve l;:20l(r,1?25.
K:20l7/7250 sıyılı kararı tla bu yöndcdir.

Açıklınon ncrlcııhıle; dava koırusu işlemin apt.ine, aşğıda dilkiinü yapılan 205.7(l-Tl
yarglaııııt gidcri ile kaıırın verildiği ısrihıü yilrüılüktc l,ıulunan Avukaılık Aşarı (İcrcı Taritbsi
uyarınca belirleııen l .ü)0.00-1L vckalel ücre linin davalı idarqlen alınaıak davacıya vtrilmcsine. arlan
pı,ısta ücrtıinin karaıın kesinleşmcsinden sonra dıvacıya iatesinc. kararın lı,bliğ larihiru izlcycıı
gondcn iıibarcn J0 gün içerisindc İzmir Bt'lgc İdarc Mahkemesihc istinaf kanun 1olu açık olnuk
l|zcrc, 2i1l02l20llt ıarihiııde oy birliğiylekarar vcrildi.
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